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KREJČÍ Josef, ženatý, rolník z Kounic, okres Boskovice,
otec čtyř dětí, nan23.6.1908 ve Spešově u Boskovic. Odsou
zen Krajským soudem v Brně, popraven 29.8.1953 ve 2,29 se
spoluvězněm Josefem Matoušem. Čest hrdinům. ’’Pieta"
Političtí_vězni_zemřelí?_ve_vazběX/Dcsud nepublikováno/

Jiří, nar.4.10.1921, § 85 tr.z., smrtelný úraz,
zemřel 31.1.1956, Jáchymov.
Pavel Antonín, nar.22.5.1919, §§ 5/1,245/1 tr.z., sel
hání srdce 16.6.1954, Jáchymov.
M a s a r i k Izidor, nar.31.1.1905, velezrada, selhání
srdce 18.11.1953, Jáchymov.
S v o j š e Jiří, nar.29.5•1920, velezrada, smrtelný úraz
18.1.1956, Jáchymcv-civil.nem.K.Vary.
Petřík’ Miloslav, nar.5•12.1927, velezrada, vyz-vědečství, smrtelný úraz 20.4.1956, Jáchymov.
T r u h á n Josef, nar.8.3*1904, velezrada, zemřel na ra
kovinu 22.2.1955, Jáchymov.
Přibyl Jindřich, nör.12.3•1904, § 85 tr.z., smrtelný
úraz 29.11.1954, Jáchymov-K.Vary, .
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1. Václav Jiří V o s t ř e z: Dopis generálnímu sekretá
ři Orla v České republice.
2. PhDr.Vlastimil Fiala, CSc: Centrum pro výzkum Če
skoslovenské exilové politiky pc roce 1948. Dopis.
3. V.J.V ostře zzOznámení členstvu ČS. Orla v exilu.
4. František Kopecký: Exil a český parlament.
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Ku Dni politických vězňů
V souvislosti s 45. výročím popravy
Dr. Milady Horákové a druhů, slaví se
dne 27. 6. 1995 též „Den politických
vězňů“. Byla založena tradice, nad níž
žádný český vlastenec nebude muset ani
v budoucnu pociťovat rozpaky.
Je tvrdou skutečností, že v našem
geograficky i jinak náročném prostoru,
byly vždycky mocenské tlaky, jež vy
volávaly jev, kterému dnes finálně ří
káme „političtí vězňové“. Počínaje tře
ba „Vězněm na Bezdězu“, přes pobělo
horské persekuce, a protitlakem nábo-.
žensky zanícené husity, kteří se na revanš s katolíky ani s Němci nemazlili.
V novodobé vzpomínce nesmějí chybět
kolegové-političtí vězňové za Rakouska-Uherska, od Havlíčka po Kramáře.
Za nacistů to byla armáda zatčených
a popravených. Za komunismu pak co
Čech, to nějak postižený: Zavřených

byly statisíce, popravených stovky a ji
nak zabitých tisíce. - Takže založená
tradice „Dne politických vězňů“ má
bohužel z čeho a na čem stavět...
A přesto ve veřejnosti i v hlavách
politických činitelů, vládne v tom smě
ru fádní pojmová chudoba: Politický
vězeň platí nikoliv jako „pýcha náro
da“, nýbrž jako obtížná existence, které
je nutno dát nějaké odškodné za jemu
uloupené a ve vězení bez řádné mzdy
vyprodukované hodnoty pro státní ka
su, počínaje vytěženým uranem a konče
výrobky všeho druhu, včetně plísňo-

vého peří. V našem případě to měsíčně
činí předinflační mzdu uklízečky. Ani
haléřem se pochopitelně nehonoruje
odvaha a ztráta životních let. O boles
ti nemluvě....
Odmítáme úlohu přestárlého a trpě
ného předka. Pět let jsme marně čekali
na generační slušnost. Nyní konstatu
jeme: Byli jsme tady, když to zavánělo
šibenicí, a kdy boj měl - zvlášť v prv
ních letech než se usalašili - ještě fak
tický a morální význam, aby nikdo u
nás ani ve světě, žijící ani potomci,
nemohl zpětně říci, že jsme byli jako
„lethargické stádo“. - Právě tak jak to
před mezinárodní veřejností řekl ob
čan, jehož kriminál s balíky, korespon
dencí a návštěvami, a světovou sva
tozáří, bych šel „s chutí“ sedět, kdy
bych měl to svědomí znovu opustit
ožebračenou rodinu, a stát se v tom
dolarovém „absurdním kuse“ adoro
vanou monstrancí. Prý se mu zdá, že
k němu někdo někdy přijde a zavelí:
Z hrušky dolů! - Ty ostatní, ještě přísavnější, budou muset snoví návštěvníci
snad odstřelit....
My obyčejní z let padesátých, jsme
stále zde, a řekl bych „nově zde“:
S vážností požadujeme respektování
našeho práva i povinnosti předat gene
rační štafetu do mamonem nezatíže
ných rukou, což nám dosud nebylo
záměrně umožněno. Nechceme se nakapsovat, ani ověnčit cenami, tituly

a metály, po vzoru tuho-režimových
zasloužílců. Na dočasných správcích
NAŠEHO státu však veřejně požadu
jeme, aby ve jménu státoprávních ideí
a historie českého národa, byla nám
vrácena tradiční možnost výkonu zmí
něného práva. To právo konkretizu
jeme jako poskytnutí státních, respek
tive veřejných sdělovacích prostředků
pro zmíněný účel, a za povinnost pova
žujeme i fakt, že jsme - na rozdíl od
většiny kombatantů - přežili.
Jen diktátor odbude vznesení před
mětného požadavku arogantním ús
měškem. - Pro ten případ odpovídáme:
Vraťte legitimnímu celku co není vý
hradně vaše, a čeho nenasytně využíváte
k posílení své osobní moci, takže pro
oprávněné nositele bojovné národní
ideje není na scéně vámi ovládané již
místo.
Konkrétní návrh zní na: Týdně ne
jméně třicet necensurovaných minut
večerního televizního vysílacího času.
Je to jen o pět minut víc, než občany
popuzující magazín z vyšší společnosti
„V žité“, a daleko méně, než hodiny
programů vyhražených vraždám a ero
tice. - V relacích se nehodláme zabý
vat vlastními ranami, nýbrž ranami,
které národu zasazuje vychloubačná
politika předekorovaných jedinců. Žád
ná úřednicky odborná vláda nemyslí
politicky, a nemyslí dokonce ani vlast
ní hlavou. Obvykle plní cizí scénář, pro
své blaho a vrstvu „zapojených“. A za
peníze občanů...
Konfederace politických vězňů
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Dokážeme potrestat
zradu!
Podle KAN, který se po řadu let sna
žil o soudní potrestátní bývalých komu
nistických představitelů, nejen za rok
1968, ie základní problém v tom, že si

právníci dokazovali, kdo je lepší. Pře
vážná část lidí očekává alespoň morál
ní odsouzení a potrestání „vlastizrád
ců“. Jestliže nedokážeme potrestat vlastizradu, nedokážeme ani pozvednout
právní vědomí občanů naší země. I přes
ostudné zrušení obvinění považuje

předseda KAN Emil Dejmek Václava
Bendu za spolehlivého muže, který se
se zločiny komunismu úspěšně vypořá
dá. Ale měl by vyvodit důsledky z nepří
liš kvalitní práce svých podřízených.

-red-

do parlam entních voleb, a svými i zís 
kaným i hlasy pak obnovit generačně
p řetržen o u kontinuitu m orálky a prá 
va.
JUDr. Vladimír Janík

dát za úkol naše právo i povinnost spl 
n it - v e jm énu padlých ve čty řicetileté
studené válce - stůj co stůj (a za pom o 
ci kohokoliv dem okraticky v střícn éh o )

Svoboda projevu, slova a tisku je zaručena současnou českou ústavou. Mezinárodním paklem o občanských a politických právech
Jehož je signatářem (vyhláška min. zahr. věcí 4. 120/1976 Sb.). Listinu základních lidských práv a svobod - zákonem FS z r. 1991.'
Cenzura je nepřípustná. Rozumějí se tím Jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich Síření hromadnými
informačními prostředky. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky a právo na svobodu projevu ústně nebo tiskem, případ
ně Jinými prostředky podle vlastní volby.

politickou. - N eg ativ n í odezva by ce 
lou část ak tiv n í členské základny, za 
hnala do oblasti politiky, kde by ne 
zbylo, než: V D en politických vězňů si
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nem á, krom ě m ožnosti to h o to veřej 
ného apelu, žádné nástroje k prosazení
svého m orálního nároku, neboť je or 
ganizací - z hlediska stran ictv í - ne-
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Exil a český parlament
Pod tímto titulkem vyšel článek Dr.
Mojmíra Povolného v Lidových novi
nách 28. června 1995. Zůstal bez po
všimnutí u veřejnosti i u našich poli
tiků. Snad to bylo prázdninovou ho
rečkou, možná, že politikové narychlo
uklízeli své pracovní stoly, aby je o do
volené nic nezneklidňovalo. A tak zřej
mě na čtení novin nezůstal čas.
V článku je mnoho podnětů, které
stojí za zamyšlení veřejnosti i našim
politikům. Napsal ho poslední předse
da Rady svobodného Československa
a to přece nebyla bezvýznamná Orga
nizace. Měla svou vážnost u vlád vý
znamných států, které s ní konzultovaly
otázky, které se týkaly Československa
a střední Evropy. Za komunistického
režimu se o ní u nás hovořilo s des
pektem, jako o stoce zkrachovalých po
litiků. Možná, že právě tato komunis
tická propaganda stále ovlivňuje myš
lení některých lidí a dokonce i poli
tiků. Nevědí, nebo nechtějí vědět, co
političtí exulanti a jejich organizace
vykonali, pro náš národ a stát v době
nesvobody, kdy my doma jsme žili jako
ve velkém koncentráku obehnaném
ostnatým drátem. Oni informovali svě
tovou veřejnost o situaci u nás, protes
tovali proti porušování lidských práv
komunistickým režimem, působili na
vlády států v nichž žili, aby se zastaly
pronásledovaných občanů. Pod tímto
tlakem musel režim uvolňovat okovy
svým občanům. Těžce se probíjeli nes
názemi v cizích zemích a přece neza
pomínali na svou vlast a v těžkých pod
mínkách bojovali a pracovali pro naší
svobodu.
Není účelem tohoto článku vyjmeno
vávat zásluhy politického exilu. Mys
lím však, že mohu za politické vězně
padesátých let říci, že mnozí z nás by
se byli nevrátili ke svým rodinám, nebýt
zveřejňování situace v komunistických
kriminálech a pracovních táborech
v zahraničním tisku a prostřednictvím
Radia svobodná Evropa. Na počátku
padesátých let se komunistické krimi
nály příliš nelišily od nacistických kon
centráků. Ostatně, bezpečnostní aparát
režimu nás nenechával na pochybách
o tom, co nás čeká. To , že se jim to
nepodařilo, je do určité míry i zásluha
těch, kteří v exilu burcovali světovou
1. Má naše vláda koncepci vztahů
mezi domovem a exilem?Jestli ano tak
jakou?
2. Je pan ministr zahraničních věcí
informován o činnosti odboru krajan
ských a nevládních styků jeho minis
terstva a může o jeho činnosti infor
movat veřejnost?

protože jsme si za ně mohli koupit to,
co se v normálním obchodě nedostalo.
Ačkoliv měl vysokoškolské vzdělání,
pracoval jako dělník v továrně na obuv.
veřejnost k obraně lidských práv.
Bohatství je vskutku pojem relativní.
Chci takto, aspoň za sebe, poděko
Neměli bychom zapomínat, že po
vat politickým exulantům za jejich služ
zhroucení komunismu exulanti kona
bu lidské svobodě a vyjádřit, že nesou
li sbírky, posílali kancelářskou tech
hlasím s tím, jak se k nim dnes chová
niku, nabízeli odbornou pomoc, která
jejich vlast a její političtí představitelé.
však často byla přijímaná s nedůvěrou.
V červnu 1989 mne přátelé pozvali
Mnoho exulantů dosáhlo významného
do USA a Kanady se záměrem účastnit
postavení v zemích kde žili, ale nedala
se odhalení Památníku obětem komu
se jim možnost uplatnění u nás. Po
nismu na Masaryktownu v kanadském
zhroucení komunismu u nás, byli čas
Torontu. Setkal jsem se tam s přáteli,
to pověřováni vysokými státními funk
které jsem Čtyřicet let neviděl, ale set
cemi právě funkcionáři zkrachovaného
kání bylo tak srdečné, jakoby jsme se
režimu. Ve vládě se objevil v uplynulý
byli včera rozešli. Potěšilo mne, jak
ch pěti letech jen jeden bývalý exulant
dobře byli informováni o své vlasti,
- Pavel Tigrid. Do diplomatických slu
s jakou láskou o ní hovořili a jak se
žeb byli posíláni bývalí komunisté,
o každou podrobnost našeho života za
přesto, že v mnohých státech žili exu
jímali. Prožil jsem tam krásných jed
lanti odborně připravení, jazykově vy
nadvacet dnů a každý den byl vyplněn
bavení a se známostmi v politických
desítkami setkání a rozhovorů s kraja
kruzích.
ny. Oni mne tam pozvali, kvůli nim
Dr. M. Rechcígl, předseda SVU, již
jsem tam jel a jen oni mne zajímali.
před mnoha lety zpracoval seznam vý
O městech a krajích, kterými jsem pro
znamných osobností českého a sloven
jížděl toho moc nevím, ale dovolím si
říci, že jsem poznal srdce a myšlení, ského exilu, které dosáhly mimořád
ných úspěchů v různých oborech. Je až
našich exulantů. Na závěr každého roz
překvapující kolik našich lidí vyniklo
hovoru jsem kladl otázku: „Vrátíte se
v humanitních a přírodních vědách,
do vlasti až bude opět svobodná?“ Odv ekonomice i technice. Nevím kolik
pověd byla většinou rozpačitá. Čtyři
takových odborníků jsme požádali
cet let je příliš dlouhá doba, máme zde
o pomoc, nebo aspoň o radu, když se
svou existenci, děti, vnoučata, které se
k nám tlačili a tlačí různí odborníci
zde již narodila a máme zde už i hro
a poradci, které bohatě platíme v dola
by. To se těžko opouští. Poznal jsem co
rech. Na mnohé z nich jsme už pořád
se děje v člověku, když rozum vítězí nad
ně doplatili. Neměli bychom znovu
srdcem. Ale smíme proto tuto větev
zvážit nabídku exilu?
národa odřezat? Křivdu, která se jim
Nabídka, a|e i nároky exilu, jak jsou
děje ponesou nejen oni, ale i jejich děti
vyjádřeny v článku M. Povolného, jsou
a vnoučata.
spravedlivé a to i tehdy, kdyby oni nic
Je úctyhodné, že vytváříme příznivé
neuabízeli. Co bylo ukradeno má být
podmínky pro návrat krajanů z Volyně,
vráceno původnímu majiteli. I tak je
Kazachstánu a jiných zemí, kam se
to odškodnění jen částečné. Mnozí, kte
museli před mnohými roky vystěhovat.
ří žijí mezi námi a byli sloupy komu
Měli bychom však vytvořit přijatelné
nistického režimu, který jim za to po
podmínky i pro exulanty ze západních
skytoval značné výhody, stojí dnes opět
zemí, kteří museli odejít ze své vlasti
v čele zprivatizovaných podniků a čer
z důvodů politických.
pají peníze o kterých se nám občanům
Zdá se mi, že naše veřejnost na exil,
ani nesnilo. To není závist, ale pocit
trochu žárlí. Má pocit, že žili a žijí na
křivdy, která se děje těm, kteří byli
vyšší úrovni než my doma. Může se to
režimem pronásledovaní.
tak jevit, když je srovnáváme s našimi
Jsem občan české republiky, který
poměry, ale v Americe nepatří k bo
neodešel do exilu, ale prožil jedno de
háčům, ale jen ke střední vrstvě.
setiletí života v komunistickém vězeuí
Můj přítel mi za starého režimu ob
a není mi vztah domova k exilu lhostej
čas poslal k vánocům dvacet až třicet
ný. Dovoluji si ústavním činitelům po
dolarů. V tuzexových poukázkách to
ložit otevřeně několik otázek:
bylo pro mou rodinu skoro bohatství,

—

4

zlepšení vztahů mezi exilem a domo

vem?
3. Může předseda parlamentní komise
Za necelý rok budou volby a odpověd
pro styk s krajany zveřejnit zpracovaný
na tyto otázky bude pro mne a možná,
program komise, pokud nějaký má?
’že pro tisíce se mnou smýšlejících, dů
ležitá, pro rozhodnutí, komu dát ve
4. Mohou představitelé politických
stran zveřejnit jaký mají vztah k exilu- »- volbách hlas.
Frantiiek Kopecký
a jaké opatření chtějí navrhnout pro

CENTRUM PRO VÝZKUM
ČESKOSLOVENSKÉ EXILOVÉ POLITIKY PO ROCE 1948
A NADACE CENTRA PRO EXILOVÁ STUDIA
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Akce „K“ - likvidace zemědělského stavu

V Olomouci 5.června 1995
Vážený pane Vostřez,

nejdříve bych se chtěl omluvit, že reaguji na Vaše
dopisy až s tak dlouhým odstupem, ale teprve nedávno jsem se
vrátil z tříměsíčního zahraničního pobytu v Londýně a nyní
postupně likviduji všechny starší "resty".
S velkou chutí jsem si přečetl všechny Vaše oficiální
dokumenty a prohlášení a jménem Centra Vám za ně děkuji.
Velice mě zejména zaujal svou otevřeností Váš dopis panu
prezidentu a zejména mě jako historika a politologa zaujala
jména různých krajanských spolků a organizací v Canadě.
V této souvislosti bych se na Vás strašně moc rád
obrátil s žádostí o spolupráci při naši historicko badatelské
činnosti. Z finančních prostředků od pana Sorose (31.000 USD)
bychom rádi vydali publikaci zabývající se našimi exilovými
organizacemi, spolky, sdruženími atd. Cílem je pokusit se
vytvořit publikaci, která by se stala odrazovým můstkem pro
další historickou práci při poznávání naší exilové politiky.
Našim cílem je pokusit se vytvořit nejen co nekompletnější
seznam všech těchto organizací, jejich adres, ale rádi
bychom je doplnili o jejich stručnou historii, náplň
činnosti, jejich minulé a současné představitele, zda
vydávají nějaké své informační nebo jiné materiály, s kým
spolupracují, kolik mají členů a koho v exilu zastupují.
Podle výčtu organizací ve Vašem dopise panu prezidentu
Havlovi soudím, že zřejmě patříte k mála objektivním
představitelům našeho exilu a pamětníkům přes tento náš úkol
na území Canady a pravděpodobně byste nám mohl poradit
i v případě jiných zemí. Uvítali bychom jakkoukoliv
informaci, kontakt na osobnosti, kteří by nám mohli být při
našem úkolu nápomocni.
Předem děkuji za Vaši pomoc a těším se na Vaši odpověď.

./

S pozdravem

(stanice metra Anděl, 1. stani
ce eL dráhy směr Smíchovské
k nádraží).
-------- -- --------------------------- >

v 16 h o d in o d p o led n e,
p říští setk án í v p o n d ě lí
11. září 1995.
Přijď te všichni!
novinky, zábava,

-

Každé druhé pondělí v měsí
ci se konají pravidelná muk 
lovská setkání v reprezentač 
ních místnostech Smíchovské 
ho pivovaru, ulice Nádražní
Č. 84, Praha
Smíchov, a to
vždy

Z deněk Slavík.

PhDr. Vlastimil FIALA, CSc.

Pravidelná
muklovská setkání
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pro vyšetřování činnosti příslušníků
StB při ministerstvu vnitra vyplouvá na
povrch veškerá špinavost těchto ideologicko-politických opatření. Většina
rodin byla vystěhována ze Zachovalých
a udržovaných usedlostí na zplundro
vané majetky státních statků. Do ho
lých místností, bez příslušenství. Do
prostor, o které nejevil nikdo zájem.
A kdo byli ti, kteří na jednotlivých
okresech rozhodovali svévolně o pře
sídlení? Archivy naštěstí vypovídají ob
jektivně. Tak v kolínském okrese to byl
předseda ONV soudruh Husa, okresní
prokurátor Fenrich, referenti ONV
Červenka a Merhaut. Za krajskou sprá
vu StB František Fulín. Jejich verdikt
zbavil tři rodiny rodné střechy. Celkem
18 lidí. Z rřelouče existují záznamy,
které vypovídají o vystěhování tří rod
in, o němž rozhodl předseda ONV Vác
lav Kozáček, prokurátor Josef Brtek, za
bezpečnost Jiří Korulík. V Mnichově
Hradišti rozhodovali předseda ONV
Karel Mužíček, prokurátorka Jana
Rambousková, tajemník ONV Josef
Masák a referenti ONV Bedřich Brzo
bohatý a Jiří Kubíček. V Kojetíně byly
přesídleny dvě rodiny, z nichž v rod
ině z I.obodic byly tři děti 13, 6 a 5 let
staré. Rodina hospodařila na 13 ha orné
půdy. Rodinná usedlost byla Zachovalá.
Přesídlení proběhlo 17. dubna 1953.
JZD Stradouň díky akci „K“ přišlo
k hospodářským budovám a polnostem
šesti rodin o celkové výměře 101,6 ha.
Státní statek v Bylanech zabral dvěma
rodinám 61 ha polností, přitom na hos
podáře Bohuslava š. bylo teprve podáno
trestní oznámení. Státní statek Lány
u Chrudimi zabral dvěma rodinám do
hromady 32 ha půdy.
Tři bratři Jindřich, Josef a Václav K.
z Ncčesic, okres Chrudim, byli z ro
zhodnutí okresní komise, protože „jsou
nepřáteli socialistické vesnice a násilnické povahy“, odsunuti ze 17 ha půdy.
Hospodářskou usedlost převzal MNV
Nečesice. Za komisi podepsán krajský
velitel StB ppr. Viktor Hladký.
Je více než zřejmé, že většina strůjců
akce „K“ je, jak se říká, v rukou jiné
spravedlnosti než té světské. Snad
v rámci restitucí obdrželi potomci těch,
kteří se dostali do mlýna „rozkulačování“, nazpět to, co jim bylo zcizeno.
S morální pachutí těchto let a s roz
bitím selského stavu se však budeme
vyrovnávat po generace.

Dne 3. srpna tr. v kostele sv.
Ignáce v Praze, rozloučili jsme
se s naším bratrem Vladimí
rem Janíkem. Nad jeho rakví
promluvil místopředseda KPV
br. Ing. Mirko Šťastný a cír 
kevní obřad provedl poL vě 
zeň biskup Očenášek.
Vladimír Janík byl Čestný
a statečný člověk. A svědomi 
tý pracovník v naší Konfede 
raci politických vězňů. V re
dakční radě našeho časopisu
„Věrni zůstali“ v něm ztrácíme
velmi obětavého spolupracov 
níka.
Budeme ho s úctou vzpomí

a to i ten, „o němž se pouze proslýchá,
že je vlastnictvím obviněného“, a na
základě rozhodnutí okresní komise
urychleně přesídlit rodinné příslušníky
provinilce po vynesení odsuzujícího
rozsudku.
Seznamy „rodinných celků vesnic
kých boháčů“ sestavovali krajští velitelé
Státní bezpečnosti a na základě těchto
seznamů, po odsouzení boháče, zajiš
ťovali s příslušnými okresními prokurá
tory', předsedy okresních národních vý
borů a tajemníky okresních výborů
KSČ vysídlení rodiny do jiného okre
su. Pobyt rodin v jejich dosavadním
bydlišti byl údajně nežádoucí - „neboť
budovatelské úsilí pracujících i jejich
zájem na veřejném pořádku, klidu
a bezpečnosti (rodina) ohrožuje“. Tři
čtyři děti nebyly v těchto rodinách vý
jimkou, včetně starých rodičů. V jed
nom případě se musela vystěhovat
i dvaadevadesátiletá babička jen proto,
že byla matkou odsouzeného.
První případ přesídlení rodinného
celku „Topol" (všimnětesi toho flzlovsky neosobního označení rodiny!) se
uskutečnilo již 26. listopadu 1951.
V téniže roce byly vysídleny další dvě
rodiny. O rok později to bylo již 948
rodin, do konce roku 1953 celkem 1629
rodin. Z toho v českých zemích 1320
rodin, což činilo 81% všech vysídle
ných. Slovensko bylo na tom relativně
o něco lépe, už proto, že skutečně bo
hatí sedláci byli Madaři, jimž byla větši
na majetku konfiskována hned po válce
pro kolaboraci s Němci.
Jenže jací to byli v českých zemích
a na Moravě „boháči“, kteří byli nejeti
zavíráni, ale deportováni i s rodinami
ze svých gruntů do jiných okresů? Vý
měra polností se pohybovala od 8 do
90 hektarů s tím, že převažovaly výměry
do 30 hektarů. Pro uživení rodiny ze
zemědělské činnosti je však zapotřebí
alespoň 50 hektarů. Původní instrukce,
které nařizovaly přesídlení až po na
bytí právní moci rozsudku nad hlavou
rodiny, nebyly plněny, protože se větši
na odsouzených odvolávala. Jenže pře
sídlení by se neúměrně protahovalo.
Jaké byly skutečné důvody perzekuce
rolníků? Pouhá česká závist, že se daří
sousedovi, přes zálusk na Zachovalou
usedlost až po zájem na majetku u míst
ních orgánů, ať už to bylo ONV, JZD
nebo státní statek.
Z materiálů poskytnutých Úřadem

Opustil nás JUDr.
Vladimír Janík

Akce „K“ - kulaci znamenala nejen
přesídlování rodin.
O násilné kolektivizaci venkova v Čes
koslovensku bylo rozhodnuto tajným
rozkazem ministra národní bezpečnos
ti č.27 22. října 1951. S rozkazem byli
obeznámeni všichni krajští velitelé SNB,
krajští prokurátoři a předsedové KNV.
Po likvidaci opozičních stran a po
slanců, spolků, církví a vzdorujících
intelektuálů na vysokých Školách a ve
vědeckých ústavech a všech, kteří se
nechtěli smířit s únorovým pučem, se
z politického rozhodnutí ústředního vý
boru KSČ započalo s likvidací selského
stavu. Ten se zdál být hlavní brzdou
združstevňování, které po vozu Sovět
ského Svazu bylo nedílnou součástí so
cialistické koncepce společnosti.
Nejednalo se vždy o sedláky s velkou
rozlohou polností, stačilo, aby tolník
nechtěl vstoupit doJZD, kritizoval nové
poměry nebo se nelíbil chalupníkovi,
který se přes noc stal funkcionářem stra
ny či se dostal dovedení družstva. Pře
devším však akce „K“ sloužila jako vý
straha ostatním, kteří by chtěli samostat
ně hospodařit či vystoupit z JZD.
Provinění „kulaka“ se vždy našlo.
(Už převzetí ruského výrazu kulak, kte
rého se začalo používat ve třicátých
letech v Sovětském svazu při násilné
kolektivizaci vesnice, o mnohém vy
povídá). Oficiálně šlo o neplnění po
vinných státních dodávek, provinit se
hospodář mohl, jestliže neodebral při
dělené množství hnojiv, porazil prase
vlastní matce, která měla porážku po
volenu. Nebo jako v případě „Vesnic
kého boháče“ Hynka II. z Prostějov
ská, kdy byl při domovní prohlídce na
lezen dopis jeho příteli, v němž se vy
jadřuje, „že dnes má sedlák dvě mož
nosti, bud chcípnout nebo sloužit bo
žím hovadům čtyřnohým, těm dvounohým nikdy“. Pan Hynek H. byl od
souzen dokonce dvakrát. V roce 1950
na pět měsíců pro pobuřování proti
výkupu těžkých zemědělských strojů,
podruhé v roce 1952 na dva roky. Spo
lu s ním byla podmíněně odsouzena na
čtyři měsíce i jeho žena Marie, matka
tří dětí ve stáří 14, 12 a 9 let.
Akce „K“ nekončila jen odsouzením
„vesnických boháčů“. Prováděly se ná
sledné akce „úprav rodinných poměrů
rodinných příslušníků odsouzených
vesnických boháčů“. Což. v praxi zna
menalo zajistit majetek odsouzeného.

KoPté r
Václav J. Vostřez., starosta čs.Qrla v zahraničí - Oblasti biskupa Stani
slava Zely v Kanadě» 18 Aintree Court,Hamilton,Ont., L8K 4R9, Canada«
Hamilton, 30» června
Br. Božetěch KOSTELKA,
generální sekretář ORLA,
Za divadle» 4» 60200 BRNO, Č.R.

Milý a drahý bratře,

Ix cenzura
V.H.

děkuji Ti za zaslání červnového čísla ORLA a přilo
žený dopis ze 4. VI» 98. Oznamuješ, že ku konci^července budeš asi 10 dní
v Atlantů na olymp» hrách /přes New York/ a zmiňuješ se o možné příleži
tosti k setkání. Dohodneš-lí se s bratřími z okolí New York o zastávce u
dej mi laskavě vědět a my se pak s chotí též pokusíme zajet autem
taa /je to vzdálenost asi 800 km/.
V červnovém čísle vašeho věstníku Orel došlo k velice trapnému zařa
zení snímku na str.22, se sdělením: "Prof.Mojmír Povolný, předseda rady
Svobodného Československa a Otec Vojtěch Cikrle, biskup brněnský,gratulu
jí bratru Ladislavu Šustrovi, starostovi Telnice, k udělení tituiu"VESNICE ROKU 1995”o
Proč takto dává náš Orel legitimitu známému rozvratníku čs. exilu ?
/Mojmíra
odvezl autem až na hranice v r.1948 orgán StB, Josef
Damián/. Rada svobodného Československa vznikla s kontinuitou členů na
funkce z Národní fronty a když se nepodařilo ji opravit a podložit
ji
demokratickou representační základnou, rozpadla se i vnitřně. Později,v
létech sedmdesátých, došlo v Torontu k obnovení Rady od jejího menšinové
ho prosocialistického zbytku /předseda výboru M.Povolný a předseda za
stupitelstva Rudolf Fraštacký/. - K poslednímu pokusu ovládnout III. čs.
exil došlo blízko hranic Vlasti, ve Vídni 2.-5» Července 1982,při sokol
ském sletu» Jako jednatel Ústředí čs. Orla v exilu jsem spolupodepsal po
věření, aby nás representoval delegát, br. dp.DroJan Lang,S.J» z Londýna.
Po dodatečném oznámení pořadatelů, že hlavním řečníkem sletu bude Mojmír
Povolný, jsem se cítil podveden» Též jsem ze styků s vládními místy v Ka
nadě zjistil, že to mají podpořit pozvané delegace vládní a parlamentní,
ze svobodného Západu. Měl jsem tedy na vybranou jen dvě východiska: Bud
odvolat můj podpis pro delegáta čs. Orla a nebo vydat veřejné ohraženío
Rozhodl jsem se pro vydání "Oznámení členstvu Čs. Orla v exilu a celé
krajanské veřejnosti" z 15. června 1982. Anglické znění tohoto oznámení
bylo asi příčinou, že oficielní místa Západu nevyslala dalegace do Vídně.
Mezinárodní kruhy, připravující systém zřízení ve Střední a Východní
Evropě., po pádlu komunismu, tehdy zjistily, že se jim nepodaří překonat
odpor čs. exilu. Tím. více se soustředily na ovládnutí vývoje ve Vlasti,
zvláště, při podpoře dvojaké posice Charty 77 /a úzkostí jsme sledovali
např. cesty prof. Skillinga z Toronto do Prahy a jeho styky s členy
Charty 77 tam, i Články Pavla Tigrida z Paříže a pod./. Pro £s» exil byl
vymyšlen rozvrat nabídkou možností "upravení si poměrů" a komunistickou
vládou ČSSR do listopadu 1989 a po tomto datu označením exulantů za ciz Xxics <► •• v
Bratře gen. sekretáři, Tobě i dalším vedoucím Orla doma jsem v minu
losti poslal kopii "Oznámení z roku 1982" a zejména odstavec č.6 by měl
stačit k výstraze, že nemáte podporovat pana M. Povolného a jeho, bývalou
Radu. V příloze posílám tuto kopii znova.
Rámec tohoto dopisu nedovoluje vypsat další zkušenosti o pokusech
zneužívat přední katolické pracovníky a jejich organizace od nepříznivých
mezinárodních kruhůo Jen ještě pro informaci přikládám další kopii listu
Mocnost

výdělku

nebo

pfivýdélku

k t e r ý n e n a r u s i V a £ c? p r a c: o v n í
P o v i. n n o s t i , f i n a n c n e v £ a k rn či ž e
být vyssí než Vače současné

a^nenřesTřdňlí1” přiP°minám> že Ósem nepřijal nabídku spolupráce^ nimi

1996.

zaměstnaní.

J.BERGEROVÁ, Husova 1095
790 00 JESENÍ K
tel. 0645/2859-4 Aö.’i/xcx’nu/ij'jL

tohoto d°pisu zasílám na vědaiaí též Otcům biskuoům:
Nejdp. Jaroslav Skarvadia, který má na starosti ř*» px-íi n
nejdp. Karel Otčenášek, Alavní duchovni ?ádce fl. órla“ “ ^“VS

* áehaž sídle áe Palackého universita:
nejdpo Vojtěch Cikrle, který je uveřejněn na snímku věstníku Orel.
Srdečně zdravím

Zdař Bůh !

___
Václav Jiří Vostřez., ^larosta
Kanadaké orelské oblaati
biskupa Stanislava Zely.

NESOUHLASÍME - nebyl to jen
"užvaněný soused"
Před týdnem - ještě před předáním návrhu na zpřístupněni
svazku StB, který vypracovalo ministerstvo vnitra vládě - se
Konfederace politických vězňů obrátila k naší veřejnosti, aby
ji seznámila se svojí představou o uvolněni materiálu StB. Vzali
jsme v úvahu zbožná přáni a možná uskutečnění a přizpůsobili
jsme svůj návrh podmínkám současné reality. Přesto se však
musíme opět co nejdůrazněji vyslovit proti jakékoliv dodatečné
úpravě svazků - začerňování jmen třetích osob - o které nadále
mluví někteří představitelé současného politického života,
včetně premiéra V. Klause. Poininemc-li zlý úmysl či jinou
osobni zainteresovanost, potom je to snad jen nedostatek
osobních zkušenosti z padesátých let. který vede k požadavku
nedat veřejnosti a postiženým svazky StB v tom stavu, v jakém
ještě dnes jsou.

Přijmout za správnou teorii začerňování některých jmen,
by učinilo z celé záležitosti zpřístupněni svazků StB naprostou
frašku a vedlo by jen k dalším, velmi nebezpečným následkům
Mnoho lidi zokoli postižených - a lidi často zcela nevinných
- by se doslalo do vážného podezřeni, že to mohli být právě
oni. kteří poskytli přímým spolupracovníkům StB žádané
informace. Zůstane-li však ve svazku jméno, je naprosto jasné,
o jakou osobu se jednalo i rozsah její informace. Polom je již.
na postiženém, nebo, nežije-li již. na jeho rodině, jak se získanou
informaci náloži. Zda podá podnět k dalšímu šetřeni a k
případnému trestnímu stíháni, či zda se spokojí s pouhou
omluvou anebo přejdc-li celý případ třeba jen prostým
mávnutím ruky.
V nejednom případě totiž ten "užvaněný soused", o němž
hovoří pan premiér, byl zároveň i pomocníkem Veřejné
bezpečnosti, členem Lidové milice, či desítkovým důvěrníkem
nebo důvěrnici. A téměř vždy členem komunistické strany ,
který "plnil svoji stranickou povinnost". Tito lidé, a nelze řici.
že nevědomé, přispívali k persckuci svých spoluobčanu a za
cenu nižných osobních výhod a "vylepšeni" své existence
vytvářeli atmosféru strachu a pomáhali 40 let udržovat národ
v nesvobodě. Proč ledy ještě dnes tajit jejich jména a proč
otevřeně neřici, že i laková špinavá práce byla náplni jejich
členství v KSČ a vyjádřením jejich charakteru.

Konfederace politických vězím v žádném případě nesouhlasí
se začerňováním jmen "informátoru". Proč také? Vždyť i
informace, kterou poskytli, může, je-li objektivně vyhodnocena,
svědčit v prospěch, či v neprospěch informátora. Záleží jen a
jen na jejím obsahu. Nač tedy potlačovat vědomi o jejím původů

V případě, že některá jména budou navzdor našim výhradám
začerněna, ptáme se - a byli bychom rádi, kdy by se společně s
námi zeptali i všichni demokraticky smýšlející občané:
neobávají se snad někteří z těch, kteří o začernčni jmen třetích
osob dnes usiluji, že by mezi jmény mohlo být i jíněno jejich?
Popřípadě jména jejich rodinných příslušníku anebo přátel?
To je asi jediné možné vysvětlení. Všechny ostatní důvody lze
snadno vyvrátit.

Netřeba se bál podíval pravdě do očí. Dříve nebo později
stejně vyjde najevo Snažme se ledy celou tu pro nás více než
bolestnou minulost uzavřít. Poskytněme veškeré informace,
které jsou nám o ni k dispozici a nevytvářejme nové předpoklady
pro případná další nedorozuměni a prohloubeni už i lak
otřesené důvěry ve správnost mnohých, po listopadu 19X9
učiněných rozhodnuti.

Převážná většina lidí, kterým bylo v minulosti ublíženo,
nežije myšlenkou na pomstu, žádá jen spravedlnost a plnou
pravdu. Nechce, aby šli do vězeni lidé, kteří, byť se provinili,
dožívají dnes poslední léta svého života Chce však, aby skutky
těchto lidi byly jasně pojmenovány a jako nízké a nehodné
čestných lidi odsouzeny. Dokud tak neučiníme, bude v nás
neustále přežíval pocit, že ne všechno v léto zemi je v pořádku
A lidé v mezních situacích svého života budou váhat: postavit
se. třeba i za cenu značné újmy, proti nespravedlnosti a násilí,
či nepostavit se a kolaboroval.
Dnes mnozí po všech těch zkušenostech dávají v duchu
přednost pasivitě a nezřídka dokonce kolaboraci. Za ni nejenže
nebyl nikdo po 17 listopadu 19X9 postižen, ale většina z těch,
kteří se k ni snížili, se i v postkomunistické společnosti nadále
lěši přízni, je upřednostňována, získala nebývalý ekonomický
potenciál a stále ještě výrazné ovlivňuje náš život Je to
neudržitelná situace. Dejme již konečné přednost cti před
nečestným laklizovánim a kolaboraci a statečnosti před
zbabělosti a podporou komunistické strany a zločinného režimu!
Odtajněme a zpřístupněme alespoň veškeré materiály StB staiši
třiceti let a všechny svazky sledovaných osob. Nechraňme
pachatele ani jejich spolupracovníky . Zveřejněme a odsuďme
jejich činy!

Kaju Huhin^erová Ola Stehlík

"Zpravodaj KPV"
Roč.2 / 5.2
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Pro

závažnost

sdílení

publikujeme

podruhé.VH.

( V. Vostřez, Orelské oznámení ze dne 15.VI .82. - Str.2.)

I

Václav Vostřez, starosta Cs. Orla v exilu (Svatováclavská župa), Oblasti
biskupa Stanislava Zely v Kanadě, 18 Aintree Court,Hamilton ,Ont. ,L8K 4R9.
Hamilton, 15- června 1982.
oznámeni

Členstvu cs.

orla v exilu a cele krajanské veřejnosti:

Ústředí Cs. Orla v exilu obdrželo pozvání k účasti na V. sokolský slet
ve Vídni ve dnech 2.-ß. července t.r. od starosty p. Jana Waldaufa, dopi
sem ze dne 22. února 1982. S povděkem jsme přijali pozvání a pověřili
Jsme br.dp.Jana Langa,S.J. z Londýna, aby^nás oficielně zastupoval. Delegační pověření podepsali Dr.F. Hradil, úř.starosta a V. Vostrez, úřad.
Jednatel. Osobně doufám, že tak byla položena základna k prohloubení sty
ků Orla se Sokolem pro budoucnost. Aby to však byla základna pevná a tr
valá, domnívám se, že nestačí se spokojit Jen s formalitou, ale je nutno
přednést různost zásad a hledisk a pak posouzením hledat cesty upřímné
spolupráce. V tomto kladném smyslu předkládám následující připomínky J a^ko mé soukromé návrhy a náměty k diskusi:

1. Po roku 1938-39 byly v naší milované vlasti přechodně nastoleny tota
litní režimy,které potlačily základní lidská práva a svobodu. Stalo se
tak proti vůli většiny v našich národech, použitím spiknutí a násilí.
Novopohanská nadřazenost nacistického rasismu byla vystřídána šílenstvím
diktatury materialistického komunismu. Už celé generace vyrostly pod tla
kem Jednostranné fyskultury a Bpartakiád. Orelská idea, která vedle zdra
vého vývoje tělesné stránky, klade hlavní váhu na mravní výchovu a duchov
ní podstatu člověka, bude nezbytná pro nastoupení obrody Jednotlivce i
společnosti, po pádu komunismu. Csi. Orel musí přijmout svůj úkol v jed
nou osvobozené vlasti. Bez J oho účasti se zdravý vývoj našich národů ne
obejde! Pro spolupráci se Sokolem,DTJ, Skautem, sportovními organlsaceml
a tělocvičnou školní výchovou může Orel nabídnout část již tradičně osvědčenou, nejdůležitější. Proto je nutno udržet organlsační kontinuitu
a pokračovat v činnosti Cs. Orla v exilu v čele s ústředím pod názvem
Svatováclavská župa.
2. Přesvědčení vyjádřené v předcházejícím bodě Jsem 01 utvrdil v rozmlu
vách^ orelskými pracovníky, ale 1 s mnohými nečleny Os.Orla v exilu při
častých cestách po americkém kontinentě i po Evropě. Také korespondence
se vzdálenými spolupracovníky vyzněla stejným směrem: Obnovení a prohlou
bení činnosti Os.Orla v exilu Je nezbytností 1 Z toho důvodu Jsem nyní
poslušně .při J al výzvu ústředního starosty br .Dr .F.Hradila, abych zastá
valy funkci výkonného Jednatele ústředí. Svatováclavská župa zvolila nás
čtyři Jednatele, ale výkonně tuto funkci zastával až do své smrti br.Ing.
V.Richter z Chicago Jako IV. Jednatel a při tom byl též náčelníkem .Ze své
strany slibuji dobrou spolupráci se zbývajícími dvěma J ednateli ,br. V.
Sedláčkem z New York a br. E. Vedral em z Chicago. Vedení orelského archi
vu po br. Richterovi převzal pokladník br. A. Slováček z Hillsdale,Mich
3 radostí též sděluji, že ústřední náčelnice s.Dobromila Neubauerová s ejtO.
přestěhovala ze vzdálené Britské Columbie do St.Catharines, Ont. a tak
Je blíže našemu soustředění. Kooptovaný člen výboru Svatováclavské župy,
br. prof .Jiří Malášek z Niederaltaich, Německo, začíná organisovat lepší
spolupráci mezi Orly v Evropě. Pohlížím na Jeho činnost s velkou nadějí
a tímto posílám červencové cyrilometodějské pouti do Ellwangen a orelskému Jednání při ní, upřímné Zdař Bůh I Budou tam též zástupci starokrajanského Orla z Vídně, vedení br. Rybou.- Tato sdělení snad dnes postačí na
důkaz organisačního oživění a doufám, že bude následovat--oficielní orelské zpravodaj ství.

3. Je žádoucí pokračovat v tradiční spolupráci se Slovanským Orelstvem,
na základech položených ku konci min. století, až do druhé světové války.
V tomto našem exilu zdárně rozvíjel činnost se zástupci porobených náro
dů zejména zemřelý náčelník br.Ing. V .Richter. V současné době vyjadřuje
me plnou solidaritu s bojem o svobodu bílého orla v sousedním Polsku a
hrdinný postoj polského národa je nám příkladem. Pro budoucnost rozšíří
me program o spolupráci mezi všemi mírumilovnými národy světa. Sokolská
myšlénka v minulosti byla úspěšná v českém národě. Jestliže však se něk
do pokouší položit rovnítko mezi češstvím a sokoletvím, má program neu
skutečnitelný, příliš domýšlivý a také vylučující možnost širší spolu
práce. S revisí bude nutno jít až k samým počátkům. Cituji: ~"Bylo jednou
řečeno, že naše snaha po rozvoji se nemůže pokládatl za dovršenu, dokud
se každý Cech též Sokolem nestal. Při jasnějším rozhledu, kteréh^ Jsme
mezitím o věol nabyli, tím více stojíme při tomto přesvědčení... (Dr.
M.Tyrš: Náš úkol, směr a cíl, str.15.) Také další zdůvodnaií ve prospěch
národní je nedostatečné a chybné: "Veškeré dějiny jak tvorsta vůbec,tak
lidstva zvláště jsou věčný boj *o bytí a trváníV něm podlehne a vyhyne,
co k životu nadál je neschopné a celku závadné.Zachová toliko stopu svou
jako zkamenělina ve vrstvách skal aneb též v písmech knihy,jež slově dě
jepis. Tak zní obecný zákon, jejž náš věk objevil a jasně pojmenoval, a
který se čím dál tím zřejměji ukázal obecně platným. Zákon neúprosný ja
ko každý jiný,Jenž vládne v přírodě, a co je totéž,v dějinách. Zákon,jenž
ani modlitbami, ani slovy sebeklamuými, ba ani pouhým právem zděděným zfužohnat nelze. Jemu podlehli drobní i mohutní tvorové dávní,ze živoucí
přírody tel vymřelí,neboí nenašli ve světě znenáhla změněném dalších pod
mínek svého trvání. Jemu podlehli společnosti nejmocnější a národové kdy
si nej slavn ěj ší, neboí, také člověk je jenom částí přírody... (Dr.M.Tyrs:
Nás úkol, směr a cíl, str.18. a 19.)
4. Sokolské programy až dosud výlučně mluvily o spolupráci Cechů a Slo
váků. Proti tomu Cs. Otel v exilu důrazně prohlašuje, že^nikdy nezapomene
na národ Podkarpatských Rusínů a řadí se s nim do jedné řady, když je řeč
o spclečné vlasti, Republice Československé. Odtržení Podkarpatské Rusi
r.1945 neuznáváme a odmítáme kontinuitu násilnlcké Národní fronty v exilu
též obrozené. Ponecháváme samotnému Sokolu v zahraničí, aby se už konečně
vyslovil k tomuto bodu.
5. Sokolstvo v exilu by též mělo oznámit stanovisko k přehmatům spácha
ným v době nadiktované tak zv. sjednocené tělovýchovy, zabírání orloven...

6. Litujeme, že Sokol v exilu a zahraničí mlčí k stálému zneužívání od
obrozené Národní fronty v exilu, která se vydává za representaci čs.exilu
pod jménem Rada svobodného Československa. Nyní dokonce je veřejně pro
hlášeno: "Do sletového programu je zařazen též 'Hold Tyršovi a Jeho sokol
ské myšlence^ který se bude konat v sobotu 3.července odpoledne. Promlu
ví na něm dr .Mojmír Povolný »předseda výkonného výboru Rady svob .Českoslo
venska, o úloze a významu sokolstva v historii našich národů." Po smut
ných zkušenostech s representací v druhém odboji v Londýně, kdy se 1 bý
valý starosta Orla nechal zneužít, nemůže současný Cs.Orel v exilu k po
dobné situaci přihlížet bez ohrazení. Rada svob .Československa vznikla
s kontinuitou na funkce z Národní fronty a zejména její posledně obnove
ná forma spiklenecky hlasuje a svévolně si vybírá t.zv.representanty .Va
dí nám též její nepřístupné bratříčkování s tak zv."komunisty s lidskou
tváří". 0rganl8acl takovou neuznáváme za mluvčí čs. exilu a připomíná nám
jen obdobu zapomenutého etašáka v zelném poli, který svou-roli dohrál a
nikdo se ho už nebojí...

( V. Vostřez, Orelské oznámení ze dne 15.VI.82. - Str.3.)

7. V exilu ^e žádoucí, aby zájmové organlsace zdárně pracovaly a se roz
víjely. Nepřísluší jim však vrcholná politická representace. Minulé zku
šenosti opět varují a tak nelze připustit možnost zneužití organisací tě
lovýchovných, spisovatelů, studentů, vědců a umělců, býv.pol.vězňů, diplo
matů, odborových organisací, vojáků a veteránů, partizánů atd. Také jed
notlivé náboženské směry si nemohou osvojovat právo na vrcholnou pol. re
presentaci i když jejich činnost je sama o sobě prospěšná. Z tohoto hle
diska je nesmyslná snaha o vytvoření "Světové representace Us. exilu v
duchu Komenského Konsultace". - Jedině národy doma, svobodným hlasováním,
mohou rozhodnout o pořadí svých representantů. V exilu je dnes možno úspěšně representovat a spolupracovat jen ve formě praxe koordinačního vý
boru, na základě "Já pán, ty pánl^, kdy žádná složka nemůže být umlčena
přehlasováním snad náhodné většiny. Musíme se zbavit systému posicí a na
hradit jej solidaritou. V praksi to znamaiá, že např. i při málo početné
delegaci Podkarpatských Rusínů (nebo při vnitřním politicko-ideovém za
stoupení např. mluvčí Živnostenské strany), nemohou být přehlasováni. Ne
bojme se předložit program i menšinového názoru. Ne vždy má většina prav
du. Čiňme tak veřejně a bude-li mít někdo jiný lepší myšlsaku, neotálejme
si původní program opravit. Pokud nám svědomí velí, že náš směr je zatím
nej lepší, ponechme si jej. Nikdo nás za to nesmí "bít po hlavěl "Jednota
za každou cenu je nežádoucí a nebezpečná. Zavání diktaturou. Při dobré
vůli se vždy najde společný jmenovatel k dobrovolné spolupráci v boji za
osvobození vlasti a nastolení spravedlivého řádu ve světě.

( V. Vostřez, Orelské oznámení ze dne 15.VI .82. - Str.4.)
Dosud jsme nečetli opravné prohlášení Ústředí Cs. Sokola v zahraničí .Ji
nak bohatý sletový program neoznamuje čas a vídeňskou adresu místa boho
služeb (pro různá náboženská vyznání). Jako by to nebylo důležité a přes
to si myBlíme, že Jen menšina sokolského členstva je bez vyznání.
10. Je třeba se zamyslet nad významem sletů. Jsou nadšenci, pro něž mi
nulá účast na stadioně,při cvicení prostných, je nezapomenutelným zážit
kem pro celý život. Množství ovičenoů v rovných řadách a jejich ladné
jednotné pohyby jsou jim výrazem, krásy, ukázněnosti a součinnosti.- Jiní
zase namítají, že mentálně zdravý člověk, silného charakteru a odpovědné
vůle, nepotřebuje vedle sebe zástup stejně mustrovaných jednotlivců. Vidí
v tom slabošství^ stádovost, nebezpečí zneužití davové psychosy, přízraky
kdysi hnědých košil v Berlíně, či dnešních sevřených řad na Rudém náměstí
v Moskvě: "Je nás mnoho - jako kobylek!" Slety prý mely své místo jen pro
krátké období v době probuzenecké, či v případě vážného ohrožení existen
ce národa; aby ~ dodaly sebevědomí ( "Paže tuž, vlasti služ!"). Posouzení po
nechávám čtenářům samotným. Připomínám jen, že vývoj lidské společnosti
pokračuje a Je třeba hledat nové účinnější cesty jak překonat prospěchářství"konsumní společnosti" svobodného západu i opatrníokých genoraoí vy
chovaných pod komunismem a žijících jen cnahou přečkat ze dne na den. Ty
poslední pak ještě budou zatíženy neochotou uznávat autority a neschop
ností dobrovolné spolupráce v organisované veřejné činnosti.

8. Heslo "Ve zdravém těle zdravý duchl" může být prospěšné, pokud je správ
ně použito. Nesmí se vykládat tak, že podmínkou zdravého ducha jo zdravé
tělo. Životní zkušenost nás učí, že právě i vynikající osobnosti mohou
být nemocni tělesně.Naopak, přestálé zkoušky utrpení jim dává punc vyzrá
losti a pochopení vyšších hodnot. Naše snažční po dosažení tělocvičných
vrcholů a sportovních rekordů nemá být přepjatě jednostranné. V tom smě
ru nám nejsou příkladem extrémy amerikanismu, ani úspěchy za každou cenu
od závodníků z Vých. Německa, či Rumunska. Již před dvaceti léty jsem tu
to otázku zpracoval podrobněji v memorandu předsedy Cs. sdružení Cechů,
Slováků a Podk.Rusínů v Kanadě u příležitosti exulantského zneužiti sou
rozenců Jelínkových na světovém mistrovství krasobruslařů v Praze. Mezi
národní veřejnost obdržela anglické výtisky tohoto memoranda a předpoklá
dám, že i naše veřejnost jej ještě zachovává v paměti.

Ku konci opět zdůrazňuji, že tyto mé návrhy j 3ou jen mou soukromou akcí
1 když jsem přesvědčen, že převážná většina Orelstva jev podstatě shod
ného názoru. Jsou to náměty k diskusi, ve které si j e troufám obhájit
sám. Prosím vás o konstruktivní kritiku a předem vyjadřuji ochotu opra
vit své názory ve prospěch zlepšení.
( —

S pozdravem Zdař Bůh I

Redakce doporučuje
přečíst si knihu Pluk. Jiřího Knipičky
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9. Cs. Orel v exilu je katolickou organisací. Ve směru mravním a duchov
ním se podřizuje vedení duchovních otců katolické Církve. Vítá spolupráci
s duchovenstvem, pomáhá ve farnostech a katol. institucích. Uvědomělé
křesťanství není mu v rozporu s prací pro národ a vlast, podle hesla urče
ní: "Bohu, Církvi, národu!" V exilu uznává vedoucí roli hlavní organisace
katolické akce, Cyrilometodějské ligy a spolupracuje s jejím studijním,
ústavem, Křesťanskou akademií v Římě. Přeje si bližší styky s katolickým
Skautem a oceňuje námahu s pořádáním dětských letních táborů, kterým se
věnují naši salesiáni a jesuité. Podporuje též náš jediný seminář ve^ svo
bodném světě pro výchovu lcněží, Nepomucenum. Při pomoci s budováním české
kaple sv,Jana Nep.Neumanna v národní svatyni ve Washington ,D, C . vynikají
jména bratří O.Holubáře, A.Slováčka, dp.J. Bacha atd. Další orelští brat
ři se dali k disposici Národnímu svazu českých katolíků v U.S.A, (např.
předsedou odbočky v New York je br.Z.Hutar, spoluzakladatel kanadské orel
ské oblasti)... S pozváním na slet ve Vídni také očekáváme, že v Sokole
přestane kulturní boj proti katolické Církvi podle starého: "Rím musí
být souzen a odsouzen!^ S úzkostí sledujeme nespravedlivé útoky některých
3okol3kých funkcionářů (viz: Věstník katol. misie v Los Angelos).

11. Orelská idea má zaujmout mladší generaci. Stane-li se Jí živým pro
gramem, pak gřetrvá^ Mládí 3e nenadchne Jen stařeckým vzpomínáním minu
losti t či veřejnou,činností na,podkladě posičností Jak o ní byla řeč vý
še. Při tom zajisté uzná, žo né vše moderní je součesně též pravým pokro
kem k lepšímu. Ohlasme otevřeně a poctvivě, že my starší se ucházíme jen
o místa poradní. Při vzájemné důvěře předpokládám, že o radu budeme žádá
ni. Tak může být kladně vyřízena palčivá otázka nástupnické generace.

Renesance rozumu
Jiřího Krupičku známe z jáchymovských, příbramských a
slavkovských koncentračních táborů. Známe ho z filosofických
diskuzí v tomto nevlídném a nesvobodném světě, kde přečníval
svoje okolí nejen svou postavou, ale zejména jasností rozumu
a svým lidským duchem.
Narozen v roce 1913 absolvoval filosofickou fakultu Karlovy
university v Praze a ještě před válkou dosáhl doktorátu filosofie.
Po válec vystudoval přírodovědeckou fakultu obor geologie.
Po únoru 1948 za neúspěšný pokus doslat na západ svůj
anglicky psaný rukopis Man and Mankind byl odsouzen k 16ti
letům vězení. Po propuštěni v roce 1960 pracoval jako dělník.
V roce 1968 se stává jedním ze zakladatelů spolku politických
vězňů K 23 1. Zároveň byl jedním z organizátorů
Mezinárodního geologického kongresu v Praze 1968. Po srpnu
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1968 s celou rodinou emigroval nejdříve do Holandska a posléze
do Kanad) , kde se stal profesorem geologie na University of
Alberta v Edmonionu.

Knihu Renczancc rozumu psal v podstatě po větší část svého
života A proto sc jeho kniha dotýká v oblasti myšleni rozumu
a filosofie, vědy, logiky, vzděláni, mozku, vesmíru a rozumnosti
Ve společné sféře řeší problémy hojnosti, politiky, demokracie,
svobody, lidských práv, světa protikladů, zločinu a pod
Jeho myšleni vrcholí v problémech světa konfliktu a ústi
do oblasti mravních norem na př. jako je myšlenka pocházející
z indické filosofie Upanišád : "Veškeré chováni je dobré, když
je vášeň držena na uzdě a rozum je nejvyšším vládcem a každý
jeho opak je zlem I".
Dále uvádí první morální požadavek z indické
Maltabharály: "Nečiň druhým, co sám nemáš rád !".

Kniha Renesance rozumu je výslednicí intenzivního
celoživotního přemýšleni a cítění člověka, který má co říci
dnešnímu Člověku a dnešní době a proto stojí za přečtení a
hlavně za podnětné zamyšlení !
Vladimír Strunka

